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7. Gelecekle İletişim Çalıştayı Gerçekleşti
versitesi Rektör Vekili Prof. Dr.
Ahmet Erdem de yaptığı konuşmada “Gelecekle İletişim”
başlığının çok anlamlı bir çalıştay başlığı olduğunun altını
çizdi ve çalıştaya ev sahipliği
yapmaktan çok büyük bir gurur
duyduğunu belirterek çalıştayın
başarılı geçmesini diledi.
Çanak kale Valisi A hmet
Çınar ise 7. Gelecekle İletişim Çalıştayı’nın Çanakkale Savaşlarının 100. Yılında
Çanakkale’de yapılıyor olma-

sından duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, Çanakkale’nin
geçmişte de gelecekte de çok
önemli bir şehir olduğunun altını
çizdi.
Açılış konuşmalarının ardından Oturum Başkanlığını
ÇOMÜ İletişim Fakültesi Radyo
ve Televizyon Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Hülya Önal’ın gerçekleştirdiği “Bölgesel İşbirliğinin
Geliştirilmesinde Medyanın
Rolü Paneline geçildi.
Comuhaber

BUKET 2015 - 2016
müsabakaları başlıyor
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından her yıl
Mayıs ayında düzenlenen Gelecekle İletişim Çalıştaylarının yedincisi, Çanakkale Savaşları’nın
100. yıldönümü nedeniyle bu yıl
Çanakkale’de gerçekleşti.
Bu yılki ana teması “Bölgesel
İşbirliğinin Geliştirilmesinde
Medyanın Rolü” olarak belirlenen çalıştaya Türkiye’deki
İletişim Fakültelerinde öğrenim
görmekte olan Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından 100 öğrenci ile 20
yayıncı katıldı.
Çalıştaya Bulgaristan’dan
Kırcaali Haber Gazetesi yazı
işleri sorumlusu gazeteci Sebahat Necib, Sofya'dan gazeteci İsmail İbrahim Köseömer,
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Şumnu’dan Özlem Tefikova katıldılar.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Seyit
Onbaşı Konferans Salonu’nda
gerçekleşen çalıştayın açılışına
Çanakkale Valisi Ahmet Çınar,
RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut
Dursun, Çanakkale Belediye
Başkan Vekili Rebiye Ünüvar,
ÇOMÜ Rektör Vekili Prof. Dr.

ra Tashmatova, RTÜK Başkanı
Prof. Dr. Davut Dursun, ÇOMÜ
Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet
Erdem, Çanakkale Valisi Ahmet
Çınar yaptılar.
RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut
Dursun konuşmasında Gelecekle İletişim Çalıştayı projesinin 2009 yılında başlatıldığını
belirterek her yıl farklı bir şehir
ya da ülkede yapıldığını ve her

Ahmet Erdem, RTÜK Başkan
Vekili Prof. Dr. Hasan Tahsin
Fendoğlu, Üst Kurul Üyeleri
Nurullah Öztürk, Doç. Dr. Hamit Ersoy, Süleyman Demirkan
ve Ali Öztunç, İletişim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan
ile ÇOMÜ yöneticileri, akademik
ve idari personeli katıldı.
Çalıştayın açılış konuşmalarını
katılımcı öğrenciler adına Zhai-

yılın temasının farklı olduğunu
belirtti.
Çanakkale Savaşları’nın 100.
Yılında Çanakkale’de bu çalıştayı gerçekleştirmekten büyük
mutluluk duyduklarını ifade
eden Prof. Dr. Dursun, çalıştayın Çanakkale’de gerçekleşmesine destek veren kurumlara
teşekkür etti.
Çanakkale Onsekiz Mart Üni-

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) tarafından amatör
sanatçılar için ulusal BUKET
2015-2016 müsabakaları düzenlendiği bildirildi. HÖH Onursal Başkanı Ahmet Doğan'ın
himayesinde
“Etnik Gruplar ın Tebes sü mü, Kültüründe
ve Hoşgörüde
Bulgaristan”
(BUKET) başlığında düzenlenen yarışmanın
Girişim Komitesi Başkanı HÖH
Genel Başkanı Lütfi Mestan,
Baş Koordinatör Mukaddes
Nalbant. Jüride HÖH Kadın
Kollarını temsilen Kırcaali’den
Sabiha Mestan yer alıyor.
Yarışma ile gençlerin Bulgaristan’daki etnik azınlıkların sanatı
ve kültürüne ilginin arttırılması,
toplumda çok kültürlülüğün pekiştirilmesi, yeteneklerin gelişmesi ve kendini tanıtması için
ortam yaratılması amaçlanıyor.
Yarışmaya çeşitli yaşlarda
grup ve bireysel olarak katılımcılar katılabilir. Onlar Türk Dili
ve Edebiyatı kategorisinde sanat eserleri (şiir ve düz yazı) ve
çağdaş edebi Türk Dili, müzik
sanatı kategorisinde enstrümantal ve vokal icralar, dans
gösterileri, söz sanatı/tiyatro,
resim sanatı kategorisinde eski
el sanatları, uygulamalı sanatlar
ve mutfak gelenekleri dalların-

da yarışabilirler.
Yarışmaya katılmak için son
vade 15 Mayıs idi. Bu tarihe
kadar yaşadıkları ilçede kültür
ilçe koordinatörüne başvuru yapabilirlerdi. 16
Mayıs-30 Haziran tarihlerinde BUKET
2 015 -2 016
ilçe müsabakaları düzenlenecek.
6 Temmuz’a
kadar kültür
il koordinatörüne başvuru yapabilirler. 1
Eylül-25 Eylül 2015 tarihleri
arasında BUKET 2015-2016 il
müsabakaları düzenlenecek.
1 Aralık 2015 tarihine kadar
BUKET yarışmasının ulusal
müsabakasına katılmak için Baş
Koordinatöre başvuruda bulunmalılar.
HÖH ilçe ve il teşkilatları, kültür il koordinatörleri ve bölgesel
medyalar aracılığıyla ilçe koordinatörlerle irtibata geçilebilir.
Kırcaali’de 27 Haziran’da gerçekleştirilecek olan BUKET
2015-2016 ilçe müsabakasına
katılmak isteyenler 1 Haziran
2015 tarihine kadar HÖH Kırcaali İlçe Teşkilatı’nın ofisine
başvuru yapabilirler.
BUKET yarışmasıyla ilgili daha
ayrıntılı bilgi almak için HÖH
partisinin web sitesinde bu linki
ziyaret edebilirsiniz: http://www.
dps.bg/news/buket.aspx/
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Yeniden dünyaya gelebilsem, gene kaleme sarılırdım
Ben hemen hemen ömrüm boyunca hep yazdım.
Yaşamımın son baharında, kıyısında olsam da
halâ elimden kalem düşmüyor.
İlk haber yazımı 6. sınıfta yazdım. Okulda tertiplenen bir etkinliği kısaca anlattım ve o zaman
Sofya’da basılan Türkçe
çocuk gazetesine gönderdim. Bir süre sonra gazetede yazımı ve adımı görünce çok sevindim. Daha
sonraki yıllarda gazetede
ara ara kısa haberlerim
basılmaya devam etti.
Lise yıllarında Bulgaristanlı Türk gençlerinin yaşamını aksettiren gençlik
gazetesine daha olgun ve
dolgun yazılar göndermeye devam ettim. Gazetede basılan her yazım beni
daha ilginç konular aramaya ve yazmaya teşvik
etti. Başkentte ve taşrada
yayımlanan gazetelerin
hepsine yazı göndermeye
başladım. Sağ olsunlar,
gazete elemanları bana
yol gösteriyor, yazmama
yardım ediyordu. Yine
o yıllarda Türkçe Edebiyat ders kitaplarının yanı
sıra, çağdaş Türk edebiyatı yazarlarının elime
geçen kitaplarını okudum. Nazım’ın, Orhan
Veli’nin, Yaşar Kemal’in,
Azis Nesin’in, Sabahattin
Ali’nin ve Fahri Erdinç’ in
eserlerini bulup, aktardım.
Bulgar edebiyatı klasiklerinden en çok beni Yordan
Yovkov etkiledi. Bulgaristan Türk yazarlarının tüm
yapıtları elimden geçti.
Halit Aliosman Dağlı’nın
dili, Muharrem Tahsin’in
kısa öyküleri, Ahmet Tımış ve Kâzim Memiş’in
öykü konularını beğendim. Ben, özellikle öyküleri okurken, yazarın ustalığına daha çok dikkat
eder, olayın aksettirilme

Büyüklerimizden Öğrenelim!
biçimini bulup öğrenmeye çalışırdım. Ve böylece daha gençlik çağında
hafızamda öykü konuları
canlanmaya başladı. Et-

gazete ve dergilerde öykülerim basıldı. Bu dönem
yazdıklarımı “ŞAHİN YUVASI” kitabına toplayarak
2004 yılı okurlarıma sun-

Av. Mustafa BAYRAMALİ
rafımda gelişen, zuhur
eden olayları birki yönden
değerlendirmeye çabaladım. Gittikçe başkalarının
göremediği konular ilgimi
celbetmeye başladı. Onları olduğu gibi ak kağıt
üstüne aktarmaya koyuldum. İlk öyküm bir taşra
gazetesinde basıldı ve
beni öykü edebiyat türü
üzerinde kalem oynatmaya teşvik etti. Daha sonraki yıllarda Bulgaristan’da
çıkan Türkçe gazete ve
dergilerin hepsinde öykülerim basıldı. Bu dönem
yazdığım öykülerin çoğu
daha çok doğa güzellikleriyle dolu. Kahramanların
iç dünyası yeterince, belirgin olarak veremediğimi,
şimdi dönüp okuyunca
anlıyorum. Yazma yeteneğimi geliştirdikçe memleket dışına çıktım. Türkiye, Makedonya, Kosova,
Yunanistan - Batı Trakya,
Romanya’ da yayınlanan

dum.
Hukuk okumam ve çalışma hayatımda çeşitli
toplumsal görevlerde bulunmam nedeniyle insanların dertlerini dinledim,
derman olmaya çalıştım.
Özellikle Nahiye başkanlığı, hukuk danışmanlığı ve
bilhassa avukatlık Doğu
Rodop insanıyla beni
haşır neşir yaptı. Hikaye
konularımı hep onların
günlük yaşamlarından
seçmeye özen gösterdim.
Zamanın nabzını tutup,
ona uygun olayları bulup
belleğimin bir köşesine
yerleştiriyorum. Orada
onu evirip çevirip kıvamına getirmeye bocalıyorum. Sora da olayı dost,
arkadaş ortamında gerçek olay süsüyle anlatıyor ve yorum bekliyorum.
Şayet beklediğim yorumu,
yani okuyucuya anlatmak
istediğimi kavraya bildilerse içim, rahatlıyor, sevini-

Besicilerden uyarı

Avrupa Birliği’nde süt
kot a l a r ının y ür ür lükten kaldırılmasından bir
ay bile geçmemişken
Bulgaristan’da inek çiftlikleri iflas ile karşı karşıya
geldiler.
Avr upa ülkelerinden
ucuz fiyata ithal edilen olgunlaştırılmış süt piyasayı
alt üst ediyor. Bu yüzden
besiciler süt fiyatlarının
oldukça düşmesinden
yakınıyor. Süt kitle halinde litre başına 45 stotinkaya satın alınıyor. Kuzey
Bulgaristan’da bazı satış
noktalarında litre süte 30
stotinkadan az rekor düzeyde düşük fiyat ödeniyor.

Bundan bir yıl önce litre
sütün fiyatı 70 stotinka civarındaydı. Hayvanlarını
memnun edici fiyata satmayı başardıkları halde
besicilerin çoğu süt üreti-

mine son vermeye hazır.
Çiftlik sahipleri, süt üreticiliğinin çökmek üzere
olduğunu belirterek, devletin acil önlem almasını
ısrar ediyor.

ler de kullanırım. Bu nevi
yaklaşım yazıya oynaklık,
renk l ilik getiriyor. Bazı
defa da deyimler ve atasözleri de kullanırım yerine göre. Dili zenginleştirmek ise okumakla oluyor.
Yazar devamlı okumalı,
araştırmalı. Başka türlü
kenara itilir, inleyip durur.
Son on yıl içinde yazdığım öykülerimin en iyilerini “MEVSİM ARTIK
SONBAHAR” kitabımda
bir araya getirme niyetindeyim.
Öyle ki, ben hep yazıyorum. Gezerken de,
otururken de, uyurken
de. Hele de gezi veya
yolculuk esnasında en
çok ilhamlanıyorum. Kafam hep yüklü. Bu bende
bir alışkanlık olmuş. Zaten YENİDEN DÜNYAYA
GELEBİLSEM, GENE
KALEME SARILIRDIM!

yorum.
Demek öykü yer ine
oturmuş. Ötesi kolay. Al
kalemi, yaz. Tuzunu, baharatını kat, sür pazara.
İlle yapıt dünya yüzüne
çıkmazdan önce onu, bu
işe yatkın bir veya iki arkadaşa da okutuyorum.
Oradan öte uygun bir basım bulup onu geniş okuyucu kitlesine sunmak
kalıyor. Şayet arkadaş,
dost ortamında anlattığım
hikayenin tam yerine oturmadığı kanıtına varırsam,
onu yeni baştan aklımda
evirip çevirmeye, işlemeye girişiyorum. Nasıl nice
de olsa kafamı boşaltmak
gerekiyor. Boşalmayınca
da yerine başka konu gelmiyor.

Öykü konularımda hayal ürününün daha az olmasına dikkat ediyorum.
Kahramanları olayın akışında olan kişilerden alıyor, birçoklarının yalnız
isimlerini değiştiriyorum.
Böylece de öykü daha
gerçekçi oluyor. Hatta “
Canım onun ismi Ahmet,
değil Mehmet“, diyenler
oluyor.
Genellikle kısa öykü
meraklısıyım. Bana göre
uzun öykü okuyucuyu sıkıyor. Kısa öyküler daha
çok beğeniliyor, okunuyor. Bir de öyküde dil çok
önemli. Dil akıcı olmalı.
Pürüzlü dil okuyucuyu
iter. Ben bilerek bazı öykülerimde devrik cümle-

Kırcaali Meclisi, Sipey (Duranlar), Ençets
(Salman) ve Nevestino
(Büyükdere) köylerinde
meydana gelen heyelan
bölgelerinde acil olarak
güçlendirme çalışmaları
yapılmasına ilişkin bildirge kabul etti. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
ve Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) mensubu
28 Meclis Üyesinin verdiği
olumlu oyla kabul edildi.
İktidardaki GERB partisinin Kırcaali Meclis Grubu
olumsuz oy kullandı. Bunun nedeni olarak yapılan
açıklamada, “9 milyon levanın sorunu çözüleceğine dair garanti verilmeden
körü körüne bir deneme
olarak harcanması talebini desteklemeyeceğiz”
denildi.
Biznes İnkübatör Salonunda yapılan Yerel Meclis oturumunda heyelan
mağdurlarının temsilcileri
de hazır bulundu.
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Yerel
M ec lis kür süsünden,
“Yerleşim yerlerinde meydana gelen heyelanlardan
büyük hasar gören mağdurların temsilcileri burada bulunuyor. İnsanlar
devletin kendilerine yardım edip etmeyeceğini
bilmiyor. Onlar çaresizlik
içinde. Ben onların çaresizliğini anlıyorum. Fakat
yine de bir umut ışığı olduğuna inanıyorum. Madurların bazıları altı aydır
evsiz. Bu zaman zarfında
yedi ev yıkılmıştır. Ayda
ortalama bir ev harap
oluyor. Buna rağmen bu
insanların hiç birisi pro-

testo yapılması fikrini ortaya atmadı. Tek bir kişi
bile ne belediye, ne valilik,
ne de parlamento binaları
önünde protesto gösterisi

önlemler tavsiyesinde
bulunulan Sofya St. İvan
Rilski Madencilik ve Jeoloji Üniversitesi’nden bilim
adamları ekibi tarafından

yapmaya karar vermedi.
Çünkü onlar çaresizlik
içerisinde olsalar da yardım göreceklerine dair bir
umut ışığı besliyor. Garanti verilmesi istenmesi
bu kişilere karşı saygısızlıktır, onların yaşadığı
acıya karşı saygısızlıktır.
Bizler harap olan yol altyapıdan bahsetmiyoruz,
bizim için en büyük önem
taşıyan şey ilk önce evleri
yıkılma tehlikesinde olan
insanlara yardım edilmesidir. GERB partisinin pozisyonuna anlam veremiyorum. Belki de bu karar
partinin merkez yönetimi
tarafından dayatılmıştır.
Heyelan mağdurları burada, sorunlarıyla ilgili nasıl
tutum sergileyeceklerine
onlar karar versinler” dedi.
Bildirgenin kabul edilmesinin ardından meclis üyeler, Sipey, Ençets
ve Nevestino köylerinde heyelanların önüne
geçilmesine ilişkin acil

hazırlanan uzman raporu
da kabul edildi.
Bildirge ve uzman raporu ile Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, Parlamento Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve
Ulusal Kamu Denetçisi ile
görüşmeler talep ederek,
heyelanlarla ilgili sorunlara çözüm bulma imkanlarını arayacak. Bu görüşmelerin düzenlenmesi için
HÖH ve GERB milletvekilleri Erdinç Hayrulla ve
Tsveta Karayançeva’dan
destek isteyecek.
Yerel Meclisin oturumundan sonra BSP Meclis
Grubu, GERB partisinin
Kırcaali İlçesinde meydana gelen heyelanlardan büyük hasar gören
mağdurların sorunlarının
çözümüne ilişkin bildirgeyi desteklemeyi reddetmesinden dolayı basına
yaptığı yazılı açıklamada
partiyi sert bir dille eleştirdi.

Kırcaali Meclisi’nden heyelan bölgelerinde
acil önlemlere ilişkin bildirge
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Hasan Azis:”Kırcaali’nin gelişmesini ve
insanları birleştiren bir yer olmasını istiyoruz”
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis artık
üç dönemdir Kırcaali’nin
Belediye Başkanıdır.
Kendilerinin başkanlığı
altında belediyenin Avrupa Fonları tarafından
finanse edilen projeler
gerçekleştirilmiştir. Kmeta.bg ile yaptığı söyleşide Hasan Azis, yönetiminin başlıca amacının
vatandaşların yaşam
kalitesini artırmak ve
Kırcaali’nin turistler tarafından tercih edilen bir
bölge haline gelmesi olduğunu dile getirdi.
Sayın Azis, birkaç
gün önce Kırcaali’de
şehir kurbanı kesildi.
Bu fikir nasıl ortaya
atıldı?
-Bu şehir kurbanı sadece Kırcaali için değil, ülkemiz için de bir ilktir. İki
etnik grubun temsilcileri
hep birlikte sağlık dualarında bulunmak istedi.
Hem Müslümanlarda,
hem de Hıristiyanlarda
kurban geleneği vardır.
Bu kurban camide ve
kilisede ayrı ayrı kesilebilirdi. Bu teklif vatandaşlarımızdan geldiğini belirtmek istiyorum. Bu teklifi hem Peder Petır’dan,
hem de Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet’ten aldım. Dolayısıyla bu kurbanın kesilmesi doğal
bir etkinlik oldu. Sebebi
ise vatandaşlarımızın
geçirdiği kazalar, doğal
afeteler, alt yapıya ve vatandaşlarımızın evlerine
zarar veren heyelanlar
oldu. Büyük ihtimalle bu
kurban gelenek haline
gelecektir. İnsanların bir
araya gelerek hep bir-

-On yıldır Kırcaali’deki
pazarda Aşure gününü
kutluyoruz. Bu günün
anlamı ise farklı etnik
gruplardan ve dinlerden

çan topluluklarının folklor
gruplarına sahne verdik.
Her yıl 6 Eylül’de Dıjdovnitsa köyündeki eski
okul Balkan ülkelerinden

insanların bir arada yaşaması gibi mutluluklarını da ortaklaşa yaşamaları gerektiği fikrinde
yatmaktadır. Bu yıllar
içerisinde 45 bin vatandaşımız Aşureden tatmıştır, Aşure günü ise
Kırcaalililerin ortak bir
sembolü haline gelmektedir.
2013 yılında “Çok Kültürlülü Şehir” inisiyatifi
dahilinde “Çok Kültürlülü Vatandaş” ödülü
düzenlenmişti. Bu ödül
kültürler arası diyaloğun gelişiminde ve bu
bağlamda yeniliklerinin
gelişmesinde katkıda
bulunan bir Kırcaaliliye
verilmektedir. Kırcaali,
sanatın her dalından kişilere görüşme imkanı
sunan çeşitli festivallere
ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan “Kırcaali:
Hoşgörünün Başkenti”
festivali özel bir anlam
taşımakta. Bu festivalle,
Bulgaristan’daki farklı

ve üniversitelerinde genç
şair, ressam, fotoğrafçı,
müzisyenlere bir sanat
merkezi haline geliyor.
15 yıldır Uluslararası
“Perperikon” festivali de
düzenlenmektedir. Farklı etnik kültürlerini tanıma
etkinlikleri daha anaokullarında düzenlenip
okullarda da devam ettirilmektedir. İnsanlar arasında mesafeleri kısaltan
bir köprü olan sanatın
aracılığı ile çocuklarımız
Noel, Bayram, Paskalya
ve Hıdrellezi tanımakta.
Bu görev sürecinizde
tamamlanacak projelerinizi var mı? Öncelikleriniz nelerdir?
- Bizler için başlıca
öncelik vatandaşlarımıza hizmet etmektir.
Kırcaali’nin gelişimi devam etmesini, insanları birleştiren bir unsur
taşımasını ve yaşam
kalitesinin yüksek olan
bir yer haline gelmesini
istiyoruz.

likte sağlık, mutluluk ve
ortak evimiz Kırcaali için
dua etmeleri güzeldir.
Belediyenizde farklı
etnik grupları bir araya
getiren başka etkinlikler düzenleniyor mu?

etnik gruplar ulusal kültürün bir parçası olana
rengarenk bir çiçek demeti olduğunu göstermek istiyoruz. Burada
Bulgar, Türk, Roman,
Ermeni, Tatar ve Karaka-

70 milyon leva değerinde Su Döngüsü ve Su
Arıtma Tesisi inşatı ile
ilgili büyük bir projeyi tamamlamak üzereyiz. En
büyük Arpezos Kuzey
parkı inşaatının üçüncü

aşaması da tamamlandı. Böylelikle şehrimizin
merkezinde 200 dönümlük alanda 12 milyon leva
değerinde bir park kurulmuştur.
Belediyemizdeki yedi
okul 3 milyon leva ile
tamir edilmiştir. Perperikon: Tanrıların ve İnsanların Evi projesi ile turizm
alanına 4 milyon leva
yatırım yapılmıştır. Belediyemiz aktif bir sosyal
politika yürütmektedir.
2.4 milyon leva değerinde üç aile tipi merkezi
ve bir barınma yurdunun
inşaatı tamamlanmıştır.
Şu anda 6 milyon leva
değerindeki Bölge Çöp
Deposu projesi üzerinde
çalışmalar yapılmakta-

yandan 1800-2000 kişilik
yeni iş imkanlarının oluşmasında katkıda bulunduk. Bunlardan bir tanesi
de “Teklas” şirketidir.
Belediyenizde en büyük ve öncelikli sorun
nedir?
-Çözümlenmesi gereken sorunlar her zaman
vardır. Hiç şüphesiz en
ciddi sorunumuz heyelanlardır. Kırcaali şu
anda ülke genelinde en
çok heyelan olan bölgedir. Yağan yoğun yağmurlar ve kar afeti altyapıya büyük hasar verdi,
fakat daha kötüsü birkaç
yerleşim merkezinde heyelanlar insanların evlerine hasar verdi. Sipey,
Nevestino, Ençets köy-

kezinde en büyük parka
sahip olan şehir haline
geliyor. Bu proje ile merkezdeki boş alan yapılandırılarak dinlenme,
boş vakitleri değerlendirme ve farklı etkinliklerin düzenlenebileceği
bir bölge haline geliyor.
Özellikle üçüncü aşama
Kırcaali’nin en büyük
semti olan Vızrojdentsi ile şehrin eski Pazar
bölgesi ile bağlantı kurulmasını sağlamıştır.
Arpezos Kuzey parkında, Arda nehri kıyısında
“Kırcaali Land” eğlence
merkezi oluşturmayı
hedefliyoruz. Arpezos
Kuzey parkının birinci
ve ikinci bölgelerini birleştirecek köprü inşaatı

dır. Boyno ve Çereşitsa
köylerinde kanalizasyon
sistemlerinin tadilatı gerçekleştirildi. Şehrimizde
doğal gaz boru hattını
geçirme çalışmaları devam ediyor.
Şu anda şehrimizdeki
eski binaların tadilatı için
Ulusal Enerji Tasarrufu
Programından vatandaşlarımızın yararlanması
için elimizden geleni yapıyoruz ve 19 bina artık
onay almıştır.
Son yıllarda gerçekleştirilen projelerin
toplam değeri nedir?
- Son yıllarda farklı
programlar dahilinde
120 milyon leva değerinde projeler gerçekleştirilmiştir. Kırcaali Belediyesi, Avrupa fonlarından
finanse edilen projeler
sayısı ile ülke genelinde üçüncü yerdedir. Her
vatandaşımıza 1200 leva
yatırım yapmış olmamız
bizleri tatmin ediyor. Öte

lerinde toplam 6 ev yıkılmıştır, 20’nin üzerinde
evde ise sahiplerini tehlike altında bırakan hasarlar oluşmuştur. Bu vatandaşlarımıza geçici bir
süre için barınak imkanı
sağlamışızdır. Hasar bölgelerinde yapılan araştırmalar ve değerlendirmeler sonucunda MJÜ
uzmanları bu belgelerde
acil heyelan durdurma
önlemleri alınması gerektiğine karar verdi. Bu
da bir belediyenin maddi
gücünü aşmaktadır, bu
yüzden devletten yardım
talebinde bulundur.
Arpezos Kuzey Parkının üçüncü bölümünün de açılışını
g erç ekleşt irec eksiniz. Bulgaristan’da en
büyük parkı olmayı
hedefleyen bu “yeşil
projenin” bir sonraki
hedefleri nelerdir?
-Bu projenin gerçekleşmesi ile Kırcaali mer-

teknik projeleri de dahil
olmak üzere bu projeler
hazırlanmıştır. Bir Amfi
inşası da ön görülmektedir, fakat bunlar için farklı
programlardan maddi
destekler aramaktayız.
Geçen yıl spor alanında da önemli projeler
başlatıldı. Bunlardan
bahseder misiniz?
- 2014 yılı sporun yılıydı
gerçekten de, fakat spor
altyapılarının tadilatı ile
ilgili çalışmalarımız bu
yıl da devam ediyor. Kırcaali, ülkemizdeki plaj
voleybolunun merkezi
haline gelmektedir. Şehrimiz birkaç kez offroad
yarışmalarına ev sahibi
oldu. 4.6. milyon leva
değerinde spor alanları
oluşturma ve geliştirme
anlaşmaları imzalanmıştır. Bunlar arasında
kapalı yüzme havuzu ve
Drujba stadyumu da bulunmaktadır.
Kırcaali Haber
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Bulgaristan Başmüftülüğünden ulusal kampanya
Bulgaristan Başmüftülüğü, eğitim ve öğretim sürecinin üzerine durulması
ihtiyacına binaen “Okullarda İslam Dini Öğretimini Destekleyelim” başlığı
altında 1-31 Mayıs 2015
tarihlerinde devlet ve belediye okullarında İslam
din dersinin popülarize
edilmesine ilişkin ulusal
kampanya başlattı. Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın
23 Haziran 2003 tarihli 2
sayılı talimatıyla devlet ve
belediye okullarında İslam
din dersinin okutulması
düzenlendi.
Ç ocuğunun bu dersi okumasını isteyenler
1-31 Mayıs tarihlerinde
okullara dilekçe sunmalı.
Aile toplumun temeli olan
çok önemli bir kurumdur.
Çocuklarımızın ahlakı ve
karakteri aile içinde oluşturuluyor. Okul eğitiminde
ailede ekilen bilgi tohumları yeni yetişenlerin ken-

dirilebilir.
Eğitim sürecinde çocuk
temel İslami bilgilere sahip olacak. Edindiği bilgi
üzerine onun karakter ve
ahlaki sistemini olumlu
etkileyecek ilke ve beceriler oluşturacak. Çocukların yaşı göz önünde bulundurularak hazırlanan

ders içeriği yüksek nitelikli
profesyoneller tarafından
interaktif ve eğlenceli bir
yöntemle aktarılacak.
2014-2015 eğitim ve
öğretim yılında 28 eğitim
kurumunda 3000’den fazla öğrenci İslami din öğretimi görmüştür.
Başmüftülük

Momçilgrad Belediyesi’nde
yeni bir proje

dileri karar alma becerisine sahip olma seviyesine
kadar geliştiriliyor.
Çocukların okulda İslam
din dersini okuyabilmeleri için ebeveynlerinin bu

ayın sonuna kadar çocuğunun okulda İslam din
dersini okumasına razı
olduğuna dair bir dilekçe
formu doldurmaları ve
okul müdürüne sunmala-

rı gerekir. Dilekçe formu
bölge müftülükleri, İslam
din dersi hocalarından
alınabilir veya Başmüftülüğün www.grandmuftı.bg
adresindeki sitesinden in-

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi, 2007-2013 Bulgaristan-Yunanistan Avrupa Bölgesel İşbirliği Programı kapsamında finanse edilen Atık Yönetimine
İlişkin Belediye Entegre Sisteminin Pilot İşlevi (POMİS) adlı yeni bir çevre projesini gerçekleştirmeye
başladı. Projeyle ilçe sakinlerine daha temiz ve daha
güzel bir çevre sağlanması amaçlanıyor.
Bu bağlamda belediye idaresi evde komposter
oluşturmak için kompostlama malzemeleri dağıtacak. Arzu edenler kompostlama malzemelerini Temizlik Yerel Faaliyet Dairesi’nden alabilirler. İletişim
telefonu: 03631/88-53

Büyükelçi Süleyman Gökçe, Alvanlar
Geleneksel Bahar Şenliği’ne Katıldı
Türkiye’nin Sofya Büy ü ke l ç i s i S ü l e y m a n
Gökçe, Burgaz Başkonsolosu Evren Akyol’la
birlikte,İslimiye (Sliven)
İli, Kazan (Kotel) İlçesi,
Alvanlar (Yablanovo) köyünde 3 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen Geleneksel Bahar Şenliği
kutlamalarına katılarak
soydaş ve vatandaşlarla
biraraya geldi.
Şenlik etkinliğinde, Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Genel Başkanı
Lütvi Mestan, Genel Başkan Yardımcısı Ruşen
Rıza, İslimiye Milletvekili
Yanko Yankov, Razgrad
Milletvekili Ahmet Ahmedov, Kazan Belediye Başkanı Hüseyin Recepov,
Eski Cuma (Tırgovişte)
İline bağlı Osmanpazarı (Omurtag) Belediye
Başkanı Necdet Şaban,
Kırklareli Büyükkarıştıran Belediye Başkan
Yardımcısı Mesut Çolak,
Tekirdağ Ergene Bele-

diye Başkan Yardımcısı
Nuh Nuhoğlu, Bal-Göç
Genel Başkan Yardımcısı
ve Bursa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı
İsmail Selimoğlu, Balkan
Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı
Zürfettin Hacıoğlu, Edirne Balkan Türkleri Fede-

Momçilgrad (Mestanlı)
Rodopi Masa Tenisi Spor
Kulübü Yıldızlar Takımı,
Gorna Oryahovitsa’da düzenlenen Yıldızlar Masa
Tenisi Bireysel Takım
Şampiyonasına katılarak
Premier Lig’de altıncı yeri
aldı.
Spor Kulübün kıdemli
antrenörü ve Bulgaristan
milli kız takımını antrenö-

rü Nadejda Stoyanova’nın
yetiştirdiği kızlar yarışmada atraktif maçlar oynadı.
Malesef az bir şansa sahip olmalarından dolayı
daha üst sıraya çıkamadı. Takıma şampiyonada Güllü, Kayra, Demet,
Onur, Martin, Cem ve
Ersin tarafından temsil
edildi.
Takım yöneticileri, “Onlar

Kompostlaşma nedir?
Yeterli oksijen, nem ve sabit sıcaklık mevcudiyetinde biyobozunur atıkların bakteri, mantar ve diğer
mikroorganizmalar tarafından biyolojik olarak ayrışma işlemine kompostlaşma denir.
Kompostlama süreci, tabiatın kendiliğinden organik atıkları işleyip geri dönüştürmesidir. Bu sonuç
olarak toprağı iyileştiren, bitkiler için son derece
zengin besin maddeleri içeren çok yararlı bir ürün
elde etmek için bir aerobik işlemdir.
Kompostlama ile organik atıklardan faydalanarak
bahçedeki toprağın özellikleri iyileştirilir.

rasyonu Başkanı Nedim
Dönmez ile diğer davetliler, kalabalık bir soydaş
ve vatandaş topluluğu
hazır bulunmuştur.
Şenlik çerçevesinde
bölgenin halk şarkıları
ve oyunlarından örnekler
sergilendi. 2014 yılında
“Çocuk Eurovizyonu” ya-

rışmasında Bulgaristan’ı
temsil ederek ikinci olan
Hasan-İbrahim İgnatov
ikiz kardeşler ve ikiz ablaları Nermin-Merlin İgnatova tarafından halk
şarkıları seslendirildi;
güreş müsabakaları düzenlendi.
Kırcaali Haber

sadece ebeveynleri için
değil, tüm Momçilgrad’ın
gururu. Çünkü onlar ka-

s abamızda bu
ba ş ar ılı sp o r u
sürdürme geleneğini devam
ettirmekteler. Onlara daha üstün
başarılar göstermelerini ve çok
madalya kazanmalarını dileriz”
diye konuştular.
Kırcaali Haber

Rodopi yıldızlar takımı, Premier Lig’de altıncı

Karlovo Belediye
Başkanı hakkında
soruşturma
Karlovo Bölge Savcılığı, Belediye Başkanı Emil
Kabaivanov hakkında belediye mallarını kötüye
kullanıma gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Savcılıktan yapılan açıklamada belediye başkanının, 2007 yılında işadamı Hristo Kovaçki ile
belediyenin ortak kurduğu şirket ile ilgili soruşturulduğu belirtiliyor.
Karlovo Belediye Başkanı son yıllarda Bulgaristan Müslümanlarına ait vakıf mallarının iadesine
karşı aktif olarak çalışmakta. Kabaivanov, 2013
yılında Karlovo Kurşun Camii’nin Müslümanlara
iade edilmesi halinde etnik gerginlik yaşanacağını
iddia etmişti.
Başmüftülüğe ait vakıf mallarının belediye mülkü
olarak kalmasına ısrar eden Kabaivanov, Stara
Zagora ve Küstendil belediye başkanlarına çağrıda bulunarak, bu vakıf mallarının Müslümanlara
iade edilmemesi için hep birlikte hareket etmeleri
gerektiğini söylemişti.
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FUEN Kongresi Gümülcine’de Yapıldı
FUEN- Avrupa Halkları Federal Birliği tarafından düzenlenen kongre
Gümülcine’de (Komotini) gerçekleşti. FUEN
Başkanı Hans Heinrich
Hansen, Batı Trakya’daki Azınlığın “Türk”
olarak tanınmadığını ve
müftülerini seçemediklerini söyledi.
DEB Partisi, ABTTF
ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin de üye olduğu FUEN kongresi
bu yıl Gümülcine’de yapıldı. Kongreye FUEN
üyesi 150 civarında
parti ve sivil toplum örgütü temsilcisinin yanısıra; ABTTF Başkanı
Halit Habipoğlu, DEB
Partisi Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Gümülcine S.Müftüsü İbrahim
Şerif, Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı,
Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza,
İskeçe Müftüsü ve Batı
Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Mete, BAKEŞ
Genel Müdürü Pervin
Hayrullah, İzmir Barosu
Başkanı Av. Aydın Özcan, Gümülcine Belediyesi Başkan Yardımcısı
Sibel Mustafaoğlu, Eyalet Başkan Yardımcısı
Mustafa Katrancı, Eyalet meclis üyeleri Önder
Mümin, Ahmet İbram,
sabık milletvekili İlhan
Ahmet, Bulgaristan Hak
ve Özgürlükler Partisi
Kırcaali Milletvekili Şabanali Ahmet ve Şumnu
Milletvekili Aydoğan Ali,

Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Koray Hasan, İskeçe Türk

dığımız günden bu yana
ikinci sınıf vatandaşız.
Batı Trakya Müslüman-

özgürlüğüne darbe vurulmuştur. Bu insanlar
açıkta kalmasın diye bir

kısmı okullara öğretmen
olarak atanmıştır. Hıristiyanlara verilen haklar
Müslümanlara da veril-

cısı Mustafa Katrancı,
kongrenin amacına
ulaşmasını temenni etti
ve Mayıs etkinliklerine
katılınmasını tavsiye
etti.
Gümülcine Belediye
Başkan Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu, şehirlerinde düzenlenen etkinliğin kendilerini memnun ettiğini ve kendi vatanında azınlık olarak
bulunmanın bambaşka
bir şey olduğunu ifade
etti.
T.C. Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı, Gümülcine’de
Türk A zınlık açısından yeni bir dönemin
başladığını, A zınlıkla çoğunluk arasında
uyumun sağlanacağını
söyledi. Akıncı, “Batı
Trakya Türk Azınlığı,
Osmanlı’nın Balkan-

ece) konuşmacı olarak
katıldılar.
DEB Partisi Başkanı
Mustafa Ali Çavuş; demokrasi çerçevesinde
hak aradıklarını, beklentilerinin yüksek olduğunu, 1. sınıf vatandaş
olamadıklarını, “Türk”
olarak Kabul edilmediklerini, Yunanistan’ın
AİHM kararlarına uymadığını, kamu alanında yer bulmadıklarını,
müftüleri seçemediklerini, vakıflar hakkında
bilgileri olmadığını ve
19. mağdurlarının sıkıntılarını dile getirdi.
Soru –cevap kısmında
ise Kırcaali’den TÜRKSAD Derneği Başkanı
Müzekki Ahmet, Bulgaristan Türkleri olarak
seçimlerde anadillerini
kullandıkları için Hak

Birliği Başkanı Ahmet
Kurt, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Başkanı Ahmet Kara v.d. davetliler
katıldı.
Kongre FUEN Başkanı Hans Heinrich
Hansen’in konuşmalarıyla başladı. Hansen,
Batı Trakya’daki azınlığın Türk olarak tanınmadığını, müftülerini
seçemediğini belirtti.
Hansen, son olarak da
azınlıkların geleneksel
sorunlarının hep ötelendiğini, Avrupa’da
azınlıkların seslerinin
duyurulması gerektiğini
vurguladı ve “insanlar
birlikte yaşadıkları sürece mutlu olurlar” görüşlerine yer verdi.
B a t ı Tr a k ya Tü r k
Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe

Türk Azınlığı azınlık
olarak kaldığı 1924’ten
bu yana Yunanistan’a
saygılıdır. Uysal bir
azınlıktır. Müslüman
ve Hıristiyanların beraber yaşadığı örnek bir
azınlıktır. Yunan Devleti
bizleri Türk, Pomak ve
Çingene diye üç unsura bölmek istemektedir.
Ben Pomak Türküyüm.
Üst kimliğim Türk’tür.
Camilerde Osmanlının
ay yıldızı bulunur.
Türk demek yasak
iken Pomak derneklerine destek vermişler,
ancak başarısız olmuşlardır. Ben azınlığın ne
olduğunu anlamaları
için referandum yapmalarını teklif ediyorum.
Anlaşmalara göre halk
devletle işbirliği yaparak
müftülerini kendi seçecekti. Bu hiç olmadı.

melidir.
Vakıflar elimizde değildir. Cunta’dan bu yana
tayinle yönetilmektedir.
Oysa İstanbul’da Rumların vakıf malları iade
edildi ve ediliyor.
Eğitim aciliyetini korumaktadır. Türkiye’deki
Yunan Azınlığına verilenler bize de verilsin.
Üç kişiyle okul açılıyor.
Oysa bizde, on çocuktan aşağı olan okullar
kapatılıyor. Türkçe eski
haline gelmelidir.
“Türk” demek Yunanistan için şeref konusu
olmalıdır. Bir bahçenin
değişik çiçeklerden
oluştuğunu düşünün.
Biz bu vatana hiçbir
zaman için ihanetlik
yapmadık. Biz yabancı
değiliz. Gitmemizi beklemesinler. Her şeye
açığız. Bizi eziyetle
kimse buralardan kaçırtmaya çalışmasın.”
Görüşlerini dile getirdi.
Eyalet Başkan Yardım-

lar’daki mirasıdır ve
Lozan’la güvence altına
alınmıştır. Lozan’a göre
eşit hakları olacaktır…
Batı Trakya Türkleri eşit eğitim, kültürel
hak lar a kav u ş m ayı
beklemektedir. Barışçıl
azınlıktır. Kamu düzenine karşı hareketlerine
rastlanmamıştır. Çoğulculuk medeni toplumlar
için zenginlik kaynağıdır.” Görüşlerine yer
verdi.
Panele; Hunor Kelemen, (President of the
Democratic Alliance of
Hungarians in Romania
(RMDSZ), Romania)
Csaba Sógor, (MEP,
Democratic Alliance of
Hungarians in Romania (RMDSZ), Romania) Herbert Dorfmann,
(M EP, S out h Ty ro l
People’s Party (SVP),
Italy) Mustafa Ali Çavuş, (President of the
Friendship Equality Peace (FEP) Party, Gre-

ve Özgürlükler Hareketi Başkanı Lütfi Mestan dahil siyasetçilerin
cezaya çarptırıldığını,
sivil toplum kuruluşlarına baskı yapıldığını
söyledi.
Öğleden sonra yapılan oturumda ise panelistler; BAKEŞ Genel
Müdürü Pervin Hayrullah, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma
Enstitüsü’nden Dr. Ali
Hüseyinoğlu, Av. Halil
Mustafa ve ekonomist
Onur Mustafa Ahmet
yer aldılar. Panelde dini
özgürlükler, 19. Madde
mağdurları, ekonomik
göstergeler v.b. konular
tartışıldı.
Son olarak ise Gennadiy Druzenko, (Commissioner for Ethnonational Policy of the
Ukrainian Government)
Ukrayna’daki sorunları
anlattı.
İbrahim BALTALI

Kırcaali TÜRKSAD Derneği Başkanı Müzekki
Ahmet, Filibe TÜRKDER Başkanı Fahriye
Murat, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Derneği
Başkanı Sami Toraman,

Müftüsü Ahmet Mete,
Avrupa’lı dostlarının
kendilerine verdikleri
destekten dolayı teşekkür etti. Mete, “Yüksek
seviyeli temsilcilerimiz
burada yok. Azınlık kal-

Türkiye’de Yunan Azınlığı kendi dini liderlerini
istediği gibi seçmiş ve
bazı papazlara T.C. vatandaşlığı verilmiştir.
2013’te 240 İmam Yasası çıkarılmış ve din
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Yolcu taşıyan firmaların %30’dan fazlası yasa dışı taşımacılık yapıyor
Ulusal Otobüs Taşıyıcıları Birliği Başkanı Galya
Topalova, dokuz yaralı
kişinin olduğu Bulgaristan plakalı bir minibüsün
Almanya’da yaptığı kazayla ilgili olarak tahmini
verilere göre yurt dışına
yolcu taşıyan firmaların
yüzde 30’dan fazlası yasa
dışı taşımacılık yaptığını
kaydetti. Yolcu taşımacılığı için lisans alan firma
sahipleri yıllardır kaçak taşımacılık sorununa ilişkin
alarm veriyor.
Galya Topalova’nın ifadelerine göre her bir yerleşim yerinde veya daha
küçük şehirlerde bu tür
taşımacılar var. Yolcular,
Almanya ve Hollanda’ya
olduğu gibi yurtiçi yolcu
taşımacılığı da yapan bu
tür otobüsler için kendileri
bilet alıyor.
Topalova, “Mesela siz
bir otobüs alıyorsunuz ve
internette yolcu taşımacılığı yaptığınıza dair ilan
veriyorsunuz ve bir sürücü ile yola çıkıyorsunuz”
diye yorum yaparak, bu
faaliyet için firmaların üç
şoförü olduğunu belirtti.
Topalova, otobüs sürücüleri tarafından yasa dışı
olarak taşınan yük miktarının söylenemeyeceğini

belirterek, bu bilgiyi ancak
Gümrükler Kurumu’nun
verebileceğini söyledi.
Bu tür otobüslere binenlerin elinde bileti olmadan
yolculuk yaptıklarına dikkat çekti.
Topalova’nın ifadelerine göre Devlet Otomobil
Müfettişliği (DAİ) ve Ulusal Gelir Kurumu (NAP),
kayıt dışı ekonomi olarak
adlandırılan olgunun bir
parçası olan kaçak yolcu
taşımacılarına engel olmalıdırlar. Topalova, otobüs taşımacılığı yapan

firmaların faaliyetleri değişmesi için devletin tutumu değişmesi gerektiğine
kesin kanaat getirdi.
Ulusal Otobüs Taşıyıcıları Birliği Başkanı, biletsiz yolcu taşıyan bu tür
araçların Sırbistan’da 2
veya 3 ve Bulgaristan’da
da birkaç kaza yaptıklarını hatırlattı. Kazaların sık
sık nedenleri sürücülerin
yorgunluğu ve deneyimsiz
olmaları olduğunu paylaşan Topalova, “Onlar araç
sürmeyi seviyorlar, ama
gerçekten profesyonel

şoför değiller” diye dikkat
çekti. Böyle herkesin yolcu taşıyabileceğini söyleyen Topalova, bunun için
gerekli olan tek şeyin bir
minibüs alması ve yolcu
bulması olduğunu belirtti.
Bu yüzden böyle yasa dışı
yolcu taşımacılığı yapan
araçların yaptığı kazalara
oldukça sık rastlanıyor.
Bulgaristan’da en büyük
ulaştırma şirketlerinden
biri olan Union Ivkoni Şirketi sahibi İvaylo Konstantinov, yasa dışı yolcu taşımacılığı yapan otobüs-

Fransa Sofya Büyükelçisi Xavier de
Laper Cabanne, Kırcaali’yi ziyaret etti

Fransa Sofya Büyükelçisi Xavier de Laper
Cabanne Kırcaali’yi ziyaret etti. Büyükelçi’yi
makamında ağırlayan
Belediye Başkanı Hasan Azis, “Şu ana kadar buraya gelmediği
için ilçede son yıllarda
yapılanlara büyük ilgi
gösterdi. Görüşmede
özellikle Fransız yatırımcılarının Kırcaali’ye
yaptıkları yatırımlar
üzerinde durduk. Bilindiği üzere Fransızların
ilçeye yaptıkları en büyük yatırım Serta Şirketinin Kırcaali Şubesi
olan Pnevmatika-Serta
Anonim Şirketidir. Şu
anda bu kuruluş yüzde
100 Fransız yatırımıdır”
dedi.
Belediye Başkanı
Büyükelçi’yi belediyenin yapısı ve son
yıllarda ilçede gerçekleştirilen projeler tanıştırdığını belirtti. Xavier
de Laper Cabarre’nin
hayvan üreticiliği alanında olası işbirliği için
imkanları üzerinde durduklarını paylaştı. Bul-

garistan ve Fransa’nın
tarım bakanları arasında yapılan görüşme-

de Fransa tarafından
Bulgaristan’dan kuzu
ihracatı yapılmasına ilgi
gösterildiğini hatırlattı.
Hasan
Azis,
“Kırcaali’de geleneksel
olarak kuzu yetiştirip ihraç edildiğini söyledim.
Yaklaşık 25-30 yıl önce
Kırcaali ili ve ilçesinden
Arap dünyasına, kuzu
ihracatı yapılıyordu,bu

bugün de neden olmasın?!” diye ifade etti.
Belediye Başkanı,

“Kırcaali Belediyesinin besicilik alanında
yatırıma ilgi duyduğunu söyledim. Öyle
ki, ilgi gösterildiğinde
potansiyel yatırımcıları ilçemizde hayvan
üreticiliğinin gelişimine
ilişkin sunulan imkanlarla tanıştırmaya hazırız. Bu bizim için iyi bir
fırsat, belli ki bu konu

lerde yolculuk yapmanın
büyük risk taşıdığı ve
daha pahalıya mal olduğunu paylaştı.
Konstantinov, “Kanun
bu ihlallerin tespit edilmesi için bin imkan olduğunu söylüyor. Sınır
kontrolünde yolcular genelde akraba olduklarını
söylüyor, fakat her zaman gerçeği öğrenmek
için sorgulama yapılabilir.
NAP ve Ekonomi Suçlar
Soruşturma Bürosu çok
kolay tespit edebilirler ki,
kaçak taşımacılık yapanların sözde işsizler olup
sınır dışına 50’er yolculuk
yapıyor” diye yorumladı.
Onun ifadelerine göre
toplu taşıma seferlerinin
üçte ikisi kaçak taşımacılar tarafından yapılıyor ve
bu durum da iş dünyası-

na bir darbe olmakla beraber yolcuların hayatını
tehlikeye atıyor. Konstantinov, bu tür araçların yaptığı on kazadan
birisinin ortaya çıktığını
ve sıkça bir sürücünün
dinmeksizin 40 saat araç
sürdüğü halde kaza yapma tehlikesi olmasının
mantıklı olduğunu ifade
etti. Edindikleri son bilgilere göre günde ortalama 80 yolcu minibüsün
ülkeden çıkış yaptığını
ve bu da Bulgaristan’dan
Avrupa’ya yapılan otobüs
seferlerinin ve genelde
uluslararası seferlerin
üçte ikisi olduğunu söyledi. Bu sebepten ciddi
sayıda sefer yapan firmaların 3-4 tane kaldığını,
diğerlerinin iflas ettiğini
ifade etti.

Kırcaali Arda küçükler
futbol takımı il birincisi

Küçükler Futbol İl Birinciliği futbol turnuvasında
Kırcaali Arda takımı birinciliği elde ederek, Ulusal
Futbol Şampiyonası’nın 1.tur eleme turnuvasına katılma hakkı kazandı. Şampiyonanın sonuncu 10.turunda Selçuk Kocaahmed’in yetiştirdiği takım “Arda 24”
takımı ile karşılaşmada 7:1 yenerek, galibiyet elde
etti. Arda takımından Hristo Nikolov 3 olmak üzere,
Danail Kocamanov, Teodor Kolyaçev, Canel Yaşar ve
Ahmed Hüseyin 1’er gol attılar. Arda 24 takımın tek
golünü penaltı vuruşuyla Atanas Garibov attı.
Maç sonunda Arda takımı kaptanı Hristo Nikolov’a
kupa Bulgaristan Futbol Federasyonu Kırcaali İl Başkanı Turgay Ali tarafından sunuldu. Turnuvanın gol

Fransa için de güncel.
Fransa Büyükelçisi’nin
dikkatine son yıllarda

Kırcaali’de yatırımların
gelişimi için yarattığımız koşulları da arz ettim, yani her bir potansiyel yatırımcının Kırcaali İlçesinde yatırım
için 250 000 metrekare
alana sahip olmasına
imkan sunan Sanayi
Alanı Projesi ile tanıştırdım” diye aktardı.
Kırcaali Haber

ustası 12 gol ile Arda takımından Teodor Kolyaçev,
en iyi kapıcısı ise yine aynı takımdan Hakan Habib
oldu.
Arda 24 takımı ikinci, üçüncü ve dördüncü ise
Krumovgrad Levski 2005 ve Ardino Yunak takımları
oldu. Yapılan 10 karşılaşmada Arda takımı 37 gol
atarken, sadece 2 gol yemiştir.
Bulgaristan Futbol Federasyonu Kırcaali İl Başkanı
Turgay Ali, her geçen yıl ilde çocuk futbolunun seviyesinin yükseldiğini kaydetti. “Gelecekte de profesyonel takımda Kırcaali’den oyuncuların yer alacağını
umuyorum” dedi.
Arda takımın antrenörü Selçuk Kocaahmed, takımın şampiyonada gösterdiği performanstan çok
memnun olduğunu ifade etti. Kocaahmed, “Şimdi
amacımız şampiyonanın 2.turunda derece almamız”
dedi.
Arda 24 takımın antrenörü Petır Bumbarov, Arda
takımını başarısından dolayı tebrik etti. Bumbarov,
takımının oluşma sürecinde olduğunu kaydetti.
Arda Futbol Spor Kulübü’nun yönetimi elde ettiği
başarıya ödül olarak takımın 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılışı yapıldığı Bulgaristan-Hırvatistan karşılaşmasını izlemek için Stara Zagora’ya
(Eski Zağara) gezi düzenledi.
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Bölge Müftülerinden Türkiye Diyanet Vakfı'na Ziyaret
Bulgaristan’ın çeşitli
bölgelerinde görev yapan
30 müftü ve Türkiye’nin
Sofya Büyükelçiliği Din
Hizmetleri Müşaviri Ulvi
Ata’nın yer aldığı heyeti, TDV Mütevelli Heyeti
İkinci Başkanı Mazhar
Bilgin, TDV Genel Müdür
Yardımcısı Yasin Uğraş
ve birim amirleri karşıladı.
Bilgin, ziyarette yaptığı
açıklamada, vakfın Balkanlardan Türk Cumhuriyetlerine ve Afrika’dan
Latin Amerika’ya kadar
102 ülkede faaliyet gösterdiğini söyledi.
TDV’nin ümmet şuuruyla hareket ettiğini vurgulayan Bilgin, “Dünyanın
neresinde Müslüman varsa, din kardeşliğini ön palana çıkararak hizmet ağı
oluşturduk. Bulgaristan’ın
hem soydaş hem de dindaş olması sebebiyle ayrı
bir yeri var” dedi.
Bulgaristan’da Türkiye

Diyanet Vakfı izleri
Kendisine
de
Bulgaristan’da hizmet etmek nasip olduğunu hatırlatan Bilgin, şöyle devam
etti: “Vakfımızın Bulgaristan’daki din hizmetleri

7 yıldan beri etkin olarak
devam etmektedir. Din
hizmetlerinin daha etkin
ve verimli sunulabilmesi
amacıyla Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği nezdinde
bir Din Hizmetleri Müşa-

virliği kadrosu ihdas edilmiş ve ilk olarak Mersin
Müftüsü olarak 2008 yılında göreve ben başladım.
Görevim boyunca Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, kurumsallaş-

Bulgaristan Bölge Müftüleri YTB’yi Ziyaret Etti

Yurtdışı Türkler ve
A kraba Topluluklar
Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül, Bulgaristan
Bölge Müftüleri ile bir
araya geldi. YTB’nin
en çok proje geliştirdiği ülkelerin başında
Bulgaristan’ın geldiğine dikkat çeken Başkan
Kudret Bülbül, müftülerin de gayretleriyle Bulgaristan’daki soydaş ve
akraba toplulukların sorunlarını çözmede daha
aktif rol alınacağını kaydetti.
Bulgaristan’da görevli
Bölge müftüleri, Başkan Kudret Bülbül’ü
YTB merkez binasında
ziyaret etti. Bulgaristan
Başmüftü Yardımcıları
ve Bölge Müftülerinden oluşan yaklaşık 30
kişilik heyete konuşan
Başkan Kudret Bülbül,
YTB’nin çalışma alanlarından birinin diaspora
olduğunu söyleyerek,

“Dünyanın neresinde
olursa olsun vatandaşlarımızın sorunlarıyla
ilgileniyoruz. Akrabalık

bağlarımız dolayısıyla
en çok proje geliştirdiğimiz ülkelerden Almanya
ve Avusturya’nın ardın-

şın, Türkiye Burslarına
Bulgaristan’dan çok
daha az talep geldiğine
dikkat çekerek, bu tale-

ne yer verdi.
Bulgaristan Başmüftü
Yardımcısı Vedat Ahmed: “Projelerinize katkı

ma çalışmalarını başlattık. Osmanlı döneminden
kalma 350 caminin bakım
ve onarımını yaparak ibadete açtık. Mestanlı İlahiyat Lisesi ve yurt binasını
hizmete açtık. Filibe’nin
Ustina köyünde imam yetiştirmek üzere iki katlı, 60
kişi kapasiteli İmam Okulu
onarılarak yeniden hizmete girdi. Bulgaristan’daki
400 vakıf malının tapu
kayıtları bulunarak arşivledik. Camilerde yaz tatilleri ve hafta sonlarında
açılan Kur’an kurslarında
1990 yılında 60 bin 1991
yılında 80 bin öğrenci eğitim görmesini sağladık.”
Eğitimde alanında da
desteklerimiz sürüyor
Bulgaristan’ın 1989 yılında demokrasiye geçtiğini ve Türklere ana dilde
eğitim hakkı verildiğini
vurgulayan Bilgin, şöyle
konuştu:
“Yeni düzenlemelerle
birlikte Türkiye Diyanet
Vakfı Bulgaristan’da çalışmalar başlatmış, Müslümanların kaybettikleri
dini kazanımları tekrar
elde etmeleri için yoğun
çaba sarf etmiştir. Bulgaristan Dinler Kanunu’nun
Baş Müftülüğe verdiği
dini okullar açma yetkisi
ile Türkiye Diyanet Vakfı
ülkede eğitim çalışmalarına başlamıştır. Din
görevlisi ihtiyacını karşılamak için 1990’da açılan
Yüksek İslam Enstitüsü

1999 yılından itibaren
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından desteklenmiş ve
1999-2000 eğitim öğretim
yılında ilk mezunlarını vermiştir. Rusçuk, Şumnu ve
Mestanlı’da açılan üç ayrı
ilahiyat lisesinde Müslüman öğrenciler dinî eğitim
almakta, öğrenci sayısı
her geçen gün artmakta
ve liselerin imkânları günden güne iyileştirilmektedir. Adı geçen liselerin ve
enstitünün tüm masrafları Vakfımız tarafından
karşılanmakta ve müdür
yardımcıları Milli Eğitim
Bakanlığımız tarafından
görevlendirilen Türk idarecilerden oluşmaktadır.
Bulgaristan Müslümanlarının ve Baş Müftülüğün
ihtiyaçlarının karşılanması, din görevlilerinin maaşları, İslami okulların ve
dinî yayınların finansmanı
ile camilerin tamir ve inşası konularında Türkiye
Diyanet Vakfı Bulgaristan
Müslümanlarına büyük
katkılar sağlamaktadır.”
Bulgaristan Başmüftüsü Hacı Mustafa Aliş ise
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Türkiye Diyanet Vakfımıza
teşekkür ediyoruz. Şu an
heyetimizde ilk defa ziyaret eden arkadaşlarımız
da var. Bulgaristan’a yaptığınız katkılardan dolayı
teşekkür ederiz” dedi.
Diyanet Basın

“Bulgaristan’ı Hep Birlikte
Temizleyelim” kampanyasına
500’ü aşkın Mestanlılı katıldı
“Bulgaristan’ı Hep Birlikte Temizleyelim” başlığında
gerçekleştirilen ulusal kampanyanın birinci gününde
Momçilgrad (Mestanlı) kasabasında 531 gönüllü tarafından 30 ton atık toplandı. 10 mayıs pazar günü
başlatılan kampanyanın ilk gününde şehir etrafı alanlarda temizlik çalışmaları yapıldı. Momçilgrad Bele-

dan Bulgaristan geliyor”
dedi.
Başkan Kudret Bülbül:
“Kopan bağlar yeniden
güçlendirilmelidir.”

Başkan Kudret Bülbül, Bulgaristan’a yönelik çok fazla proje
geliştirmelerine kar-

bin artması gerektiğinin
altını çizdi. Müftülere,
“Lütfen birlikte çalışalım” sözleriyle seslenen
Bülbül, “Bugüne kadar
Bulgaristan’da 22 projeyi destekledik. Bundan
sonra da desteklerimiz elbette sürecektir.
Ancak bizim oralarda
yapacağımız çalışmalar sizlerin gayretleriyle
daha ileri taşınabilir”
diye konuştu.
Tarihteki bağların eskisi kadar güçlü olmadığını söyleyen Bülbül,
“Bugün maalesef birbirinden kopmuş vaziyetteyiz.
Kopan bu bağların yeniden güçlendirilmesi
gerekmektedir” sözleri-

sağlamaya hazırız.”
Ziyarette konuşan Bulgaristan Başmüftü Yardımcısı Vedat Ahmed
ise müftüler olarak Türkiye ile bağlarını YTB,
Diyanet İşleri Başkanlığı
ve TİKA sayesinde kurduklarına dikkat çekti.
Bulgaristan’da yaşayan Türklerin moralini
ve gücünü
Türkiye’den aldığını
söyleyen Ahmed, “7
bine yakın üniversite
öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin sorunlarına ilişkin sizinle birlikte
çalışmaya ve her zaman
sizlerin projelerinize katkı sağlamaya hazırız.”
ifadelerini kullandı.
YTB

diyesi, BTV’nin gerçekleştirdiği kampanyaya artık
beşinci yık katılıyor. Belediye Başkanı Akif Akif’in
ifadelerine göre bu muhteşem girişim sayesinde
Momçilgrad sakinleri arasında kaynaşma sağlanıyor
ve gençlerin doğayı daha temiz tutmaları için eğitici
bir davranış oluyor.
Bu yıl temizlik ekipleri, sokaklardaki su kuyuları, yol
kenarlarındaki alanlar, su havzaları, dereler, çocuk
oyun alanları ve çocukların oynadığı yeşil alanları
temizleyecekler.
Kampanyaya her bir vatandaş, apartman arasındaki alanları, bahçeleri veya hatta bodrumların temizleyerek katılabilir.
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Karamantsi köyünde Bulgarlaştırma süreci mağdurları anıldı
sına başlanıyor. Bundan 31
yıl önce toplum merkezinde
düzenlenen köy toplantısı
sonrasında 60 kişi gözaltına
alınmıştır. Onlardan 6’sı 4-5
yıl hapis cezasına mahkum
edilmişlerdir. Daha sonra yaklaşık 130 kişi o zamanki DS
adındaki istihbarat servisine
ifade için çağrılmıştır.
S t amb o l ovo’dan s o nr a
Haskovo İlinde Karamantsi

Türklerin en yoğun yaşadığı
yerleşim yeri. Üstelik Kırcaali yolu da bu köyden geçiyor.
1889 yılında sözde ‘Büyük
Gezi’ esnasında 120 aile
Türkiye’ye göç ettirilmiştir.
Todor Jivkov’un totaliter rejiminin devrilmesinden sonra
bu ailelerin küçük bir kısmı
tekrar yurduna dönmüşlerdir.
Kırcaali Haber

Esenyurt Belediye Başkanı’ndan
Ömer Lütfi Derneğine Anlamlı Bağış
Haskovo ili Mineralni Bani
(Meriçler) İlçesine bağlı Karamantsi (Karamanlar) köyünde
hafta sonu (10 mayıs) düzenlenen köy şenliği kapsamında Bulgarlaştırma sürecinin
31.yılı asimilasyon politikası
mağdurları anıldı.
Anma töreninde yer alan
resmi konuklar arasında
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Başkan Yardımcısı
Ruşen Riza, HÖH Milletvekilleri Mehmet Ataman, Saliha Emin, Erdinç Hayrullah,
Ramadan Atalay, Şabanali Ahmet ve HÖH Avrupa
Parlamentosu Milletvekilleri İlhan Küçük ve Necmi Ali
hazır bulundular. Ayrıca törene çok sayıda belediye başkanları, HÖH il başkanları,
Türkiye’den göçmen dernekleri temsilcileri katıldı.
Selamlama konuşmasında Mineralni Bani Belediye
Başkanı Mümün İskender,
“Bulgaristan’da demokratik
değişimler ve yerli halkın isim
değiştirme kampanyasına
karşı başlattığı ilk mücadele
10 Mayıs 1984 yılında Karamantsi köyünde başladı”
dedi.
Siyasi mağdurlara yerel yönetim tarafından hediyeler
verildi.
Gün boyu süren köy şenliği
programı kapsamında geleneksel serbest güreş turnuvası yapıldı, folklor grupları
gösteriler sundu, misafirler
için atraksiyonlar vardı. Güreş turnuvasında dereceye
girenlere Mümün İskender

tarafından para ödülleri verildi. Başpehlivan ise bir dana
ile ödüllendirildi.
Anma töreni 1991 yılından

bu yana düzenleniyor. 10
Mayıs 1984 tarihinde bu köyde Bulgarlaştırma Sürecine
ilişkin asimilasyon politika-

Geçen hafta Kırcaali ziyaretinde bulunan İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ve İstanbul Kırcaalililer Derneği
Başkanı Bahri Gönülkırmaz, Ömer Lütfi Kültür Derneği yöneticileriyle görüştüler.
Dernek Müdürü Müzekki Ahmet, Başkan Kadıoğlu’na derneğin
faaliyetleri hakkında bilgi sundu.

Türkçe Öğrenim Kursu Duyurusu

Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği ile Ömer Lütfi
Kültür Derneği, Temmuz 2015’te 2. ile 8. sınıflar arası öğrencilere
yönelik Türkçe öğrenim kursu düzenlemeyi planlamaktadır.
Kurs, öğrencilerin Türkçe yazma, okuma ve konuşma becerilerini
artırma amacıyla düzenlenecek olup bir ay boyunca, haftada iki
gün ikişer ders (her ders 45 dakika) olarak planlanmıştır.
Dersler, Kırcaali “Ömer Lütfi” Türk Kültür Derneği Kültür ve Eğitim Merkezi’nde yürütülecektir.
Kursu tamamlayan öğrencilere sertifika verilecektir. Kursa katılmak üzere başvuru yapmak isteyen öğrenciler için aşağıdaki
bilgiler Derneğinizin e-mail adresine gönderilecektir.
İletişim adresi: turkder.bg@gmail.com
Katılım formu
Öğrencinin adı, soyadı:
Öğrenim gördüğü okul:
Öğrencinin yaşı/sınıfı:
Türkçe okuma, yazma ve konuşma seviyesi: /iyi, orta, hiç bilmiyor/
e-mail/ telefon:
Kurs saatleri ve günleri katılım formları değerlendirildikten sonra
belirlenecektir.
Kurs boyunca öğrencilerin ders malzemelerini, araç gereçlerini
sağlamak üzere 20.00 Leva ücret alınacaktır.

Kırcaalililer Derneği Başkanı Bahri Gönülkırmaz’ın aracılıyla Başkan Kadıoğlu, TİKA’nın desteğiyle geçen hafta açılan Kültür ve
Eğitim Merkezi’ndeki Konferans salonuna bir seslendirme sistemi
hediye etti.
Dernek adına teşekkür eden Ahmet, seslendirme cihazının sağlanmasıyla Kültür – Eğitim Merkezi’nde hiç bir eksiğin kalmadığını
belirtti.
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